
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Tipe Penelitian 

 

 

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap 

berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab 

data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dariobyek 

penelitian. 

 

Menurut Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan 

upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian. Dalam 

penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatatif. 

Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data 

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari 

penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik 

fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara 

realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakkan metode 

diskriptif. 

 

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian  



35 
 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pengamatan  manusia pada kawasannya sendiri, dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya.Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Lexy Moleong: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapandengan 

kenyataan ganda 

2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden  

3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam 

Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi 

yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlansung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena. 
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B. Fokus Penelitian
 

 

 

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan 

dan dijadikan acuan dalam penentuan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus 

utamanya adalah Kinerja Kepala Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Alat 

kualitatif yang digunakan disebut “kelompok fokus” (focus group). Fokus 

penelitian memegang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan 

jalannya suatu penelitian sehingga dapat mengetahui data yang dibutuhkan serta 

data yang sebaiknya dibuang sebagai jawaban untuk rumusan masalah.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada aspek 

Kinerja Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

1. Making decision yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil 

keputusan. Keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin haruslah 

mengutamakan orang banyak, lebih meningkatkan kualitas daripada 

kuantitas, mendahulukan untuk mencegah timbulnya keburukan 

dibandingkan mencari kebaikan. Keputusan yang diambil oleh Kepala Biro 

Umum yaitu keputusan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, dan 

rolling pegawai. 

2. Decisive yaitu kemampuan seorang pemimpin bersikap tegas terhadap 

perubahan dan berani untuk menanggung segala konsekuensi, akibat sebuah 

keputusan. Pemimpin tidak perlu takut dengan reaksi ketegasannya. 

Ketangguhan seorang pemimpin selalu disertai dengan karakter arsesifnya 

yaitu kelembutan dalam mengambil ketegasan. Kepala Biro Umum bersikap 
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tegas pada pegawai yang melanggar disipilin, tidak dedikasi dan loyalitas. 

Selain itu bertindak tegas pada pegawai yang akan dirolling dengan 

mengeluarkan Surat Keputusan dan SPT. 

a. Faktor-faktor pendukung indikatornya 

1. Faktor Internal 

Sebagai seorang pribadi, pemimpin tentu memiliki karakter unik yang 

membedakannya dengan orang lain. Keunikan ini tentu akan berpengaruh 

pada pandangan dan cara ia memimpin. Yang terdiri dari disiplin yang 

tinggi, kemampuan komunikasi yang tinggi, sebagai pendidik, dan siap 

melayani 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal jika pemimpin menghargai bawahan maka pemimpin 

akan dihargai. Pemimpin harus jadi pendengar yang baik, jadi tempat 

berkeluh kesah, orang yang mengerti dan dimengerti, orang baik dalam 

ucapan dan direalisasikan dalam perbuatan, orang jujur dan dipercaya 

seutuhnya, disegani bukan ditakuti. Terdiri dari kualitas dengan bawahan 

dan situasi 

b. Kinerja Pegawai Biro Umum dengan indikatornya : 

1. Disiplin adalah kepatuhan seorang pegawai dalam mentaati atau mengikuti 

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Disipiln pada pegawai yang 

tidak ikut apel, mangkir, tidak menggunakan atribut lengkap, tidak dedikasi 

dan loyalitas. 

2. Teamwork yaitu suatu bentuk kerjasama yang terdiri dari beberapa orang 

atau kelompok untuk mencapai tujuan suatu instansinya. Kerjasama ini 
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dalam hal koordinasi surat-menyurat, pembinaan disiplin pegawai. 

3. Kepribadian dan dedikasi adalah suatu bentuk pengorbanan seorang 

pegawai baik itu tenaga, fikiran, waktu untuk instansinya. Dedikasi pegawai  

terhadap pekerjaanya. Pemberian kesejahteraan dan penghargaan upaya 

yang dilakukan Kepala Biro Umum. 

4. Loyalitas adalah sikap kestiaan atau kepatuhan pada pekerjaan, pimpinan, 

dan profesinya. Loyalitas terhadap tugas pokoknya, dan pimpinan. Upaya 

yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang lengkap, memotivasi 

pegawai dengan reward dan refresing, perpindahan, kenaikan gaji dan 

tunjangan kesejahteraan, promosi jabatan. 

5. Rolling pegawai adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu 

instansi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan 

sebelum mengalami pindah kerja. Pegawai yang dirolling bermanfaat untuk 

penyegaran agar sistem pekerjaan di instansi berkinerja lebih baik, selain itu 

pengembangan bagi diri pegawai itu sendiri. Rolling dilakukan atas perintah 

pimpinan dan kemauan pribadi pegawai tersebut. 

6. Rapat adalah suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang atau lebih 

untuk membahas suatu topik permasalahan. Rapat merupakan suatu strategi 

untuk memecahakan, mendiskusikan suatu permasalahan di instansi itu 

sendiri. Permasalahan yang ada yaitu disiplin pegawai, pegawai yang 

dirolling, sistem pekerjaan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. 
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C. Lokasi Penelitian 
 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 

Penelitian ini dilaksanakan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 

sedangkan penelitian dilakukan bulan Januari sampai April 2014. 

 

D. Jenis Data 

 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder. Dataprimer 

diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data dilokasi 

penelitian yaitu berupa wawancara dengan informan, hasil observasi kegiatan 

selama penelitian. Sedangkan data skunder diolah dari hasil dokumentasi yang 

dilakukan penulis berupa : Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Rekap 

Absensi, Surat Teguran melanggar disiplin, Surat pemberian reward pada 

pegawai, surat pengadapan pegawai yang dirolling. 

 

A. Sumber Data 

 

 

Menurut Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pengambilan sampel 

penelitian ini dengan menggunakan teknik Accidental Sampling(sampel 

aksidental).Menurut Sugiyono (2010:217)Sampel Aksidental (accidental sampel) 

merupakan salah satu teknik Non Probability Sampling(Tidak Menggunakan 

Prinsip Random). Dalam menentukan sampel dengan menggunakan teknik 

sampling nonrandom, tidak menggunakan prinsip kerandoman (prinsip teori 

peluang). Dasar penentuannya adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu dari 
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peneliti atau dari penelitian.Sampel ini sering disebut sebagai sampel kebetulan 

secara spontanitas  yang pengambilannya didasarkan pada pertimbangan 

kemudahan bagi peneliti,sehingga sampel ini sering kali disebut convenience 

sampling . Yang menjadi sampel ini artinya siapa saja yang secara tidak sengaja 

bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-cirinya) maka orang 

tersebut dapat digunakan sampel (responden).  

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informan  

Informan sebagai sumber data adalah orang-orang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. 

Informandalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Kepala Bagian di Biro Umum (sampel yang di ambil 2 orang) 

b) Kepala Sub Bagian di Biro Umum (sampel yang di ambil 3 orang) 

c) Perwakilan staf Rumah Tangga dan umum (sampel sebnayak 3 orang) 

d) Perwakilan staf TU Keuangan (sampel sebanyak 3 orang) 

e) Perwakilan staf Pratokol (sampel sebanyak 3 orang) 

f) Perwakilan staf TU Pimpinan (sampel sebanyak 3 orang) 

2. Dokumen 

Dokumen sebagai sumber data adalah berbagai arsip, agenda, atau berkas-

berkas yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan sifatnya 

memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

B. Tehnik Pengumpulan Data 

 

 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian 

 



41 
 

karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 

mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

1. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan 

sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi 

ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik 

tentangBagaimanaKinerja Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, 

dan sebagainya tentangBagaimana Kinerja Kepala Biro UmumSekretariat Daerah 

Provinsi Lampung, sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak 

menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi lansung juga dapat 

memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal 

atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. 

Kegiatan yang penulis lakukan adalah melaksanakan pengamatan dan pencatatan 

terhadap Kinerja Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

terdapat pada tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan observasi di Biro Umum 

No Tanggal Kegiatan 

(1) (2) (3) 

1 . 2 Januari 2014 

 

 

 

 

1. Mengamati pembinaan pegawai bagi yang tidak 

mengikuti apel hari pertama tahun 2014 

2. Pemberian penghargaan atau reward pada 

pegawai teladan 
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(1) (2) (3) 

2. 

 

8 Januari 2014 

 

 

 

Mengamati keteledoran pegawai dalam menangani 

surat-menyurat karena kurang koordinasi, dan roling 

pegawai 

 

3. 9 Januari 2014 

 

 

Pengarahan disiplin apel pagi, absensi, waktu 

bekerja, dan rolling pegawai menjadi sespri gubernur 

 

4. 13 Januari 2014 

 

Pengarahan pada pegawai yang rolling 

 

5. 17 januari 2014 

 

 

Mengamati kerjasama tidak terjalin karena ketidak 

transparanan 

 

6. 22 Januari 2014 

 

 

Mengamati pegawai sespri gubernur yang 

dimutasikan ke luar Biro Umum 

 

7. 

 

25 Januari 2014 

 

 

 

Mengamati pegawai yang membuat konflik 

membuat kerjasama terganggu dan tidak adanya 

ketegasan Kepala Biro Umum 

8. 27 Januari 2014 

 

Mengamati kekosongan tiap ruangan di Biro Umum 

 

9. 4 Februari 2014 

 

 

Mengamati ketegasan pimpinan pada pegawai yang 

mengambil cuti yang dilakukan oleh Kabag TU 

Pimpinan 

10. 6 Februari 2014 

 

 

 

Mengamati absensi finger bentuk pengarahan agar 

disiplin, dan mengamati adanya rapat di Asisten IV 

tentang GDN 

 

11. 14 Februari 2014 

 

 

Mengamati pegawai yang mangkir sehingga tidak 

loyalitas 

 

12. 19 Februari 2014 

 

 

Mengamati penyebab kerjasama terhambat dan 

upaya mengatasinya 

 

13. 27 Februari 2014 

 

 

Mengamati pimpinan tertinggi tidak ada 

mempengaruhi bawahan bekerja semau-mau 

 

14. 24-28 Maret 2014 

 

 

 

Mengamati Kemampuan Kepala Biro Umum dalam 

mengambil keputusan, memberikan pengarahan, 

bertindak tegas dan konsisten, menjaga martabat 

 

15. 2 April 2014 Mengamati pegawai yang semau-mau bekerja dan 

beban kerja yang ditanggung seorang pegawai 

Sumber : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2014 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)
.
Tujuan 

penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan 

kongkret tentang perilaku. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan 

wawancara dengan  pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan wawancara atau tanya jawab secara 

langsung kepada informan penelitian yaitu pada tabel 3 sebagai  berikut : 

Tabel 3. Jadwal wawancara dengan informan di Biro Umum 

No Nama Tanggal Pukul(WIB) 

(1) (2) (3) (4) 

1. M. Arifin, S.sos, M.Si 27 Januari 2014 09.30-10.00 

2. Drs. Koharuddin 28 Januari 2014 14.30-15.00 

3. Linovski Adam, S.STP, M.I.P 24 Januari 2014 

26 Maret 2014 

09.00-09.30 

10.00-11.00 

4.  Asnawi, S.E 28 Januari 2014 

25 Maret 2014 

13.00-13.30 

13.30-14.00 

5. Rohayat, S.STP, M.I.P 27 Januari 2014 13.30-14.00 

6. Aksen Sagala, S.Sos 28 Maret 2014 12.00-13.00 

7. Olivia Handayani 27 Januari 2014 

27 Maret 2014 

11.30-12.00 

11.00-11.30 

8. Olyvia Van Yuris 27 Januari 2014 

26 Maret 2014 

11.30-12.00 

09.00-10.00 

9. Yenni Eka Putri 27 Januari 2014 

25 maret 2014 

13.00-13.30 

09.00-10.00 

10. Rizal Arsyad 27 Januari 2014 

25 Maret 2014 

12.30-13.00 

10.30-11.00 

11. Widyaningrum M, A.Md 27 Januari 2014 08.00-09.00  

12. Selviani Oktavia, S.H 27 Januari 2014 09.30-10.00 

13.  Heru Eltano, S.STP 28 Januari 2014 10.00-10.30 

14.  Rifki Andrias 28 Januari 2014 10.30-11.00 

15. Mufid H.S 28 Januari 2014 

26 Maret 2014 

14.00-14.30 

10.00-13.00 

16. Puspa Hardiyanti 26 Maret 2014 10.00-13.00 

17.  Tabrani 28 Januari 2014 

27 Maret 2014 

09.30-10.00 

10.00-11.00 
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(1)  (2) (3) 

18.  Sanjaya, S.H, M.M 27 Januari 2014 

26 Maret 2014 

13.30-14.00 

10.00-11.00 

19. Wahyudi Saputra 28 Janauri 2014 

28 Maret 2014 

09.00-09.30 

15.00-15.30 

Hasil wawancara kepada informan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung dapat dilihat pada lampiran. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, 

pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga  

masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.  

 

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan 

meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek 

penelitian.Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan 

konkret tentang perilaku Bagaimana Kinerja Kepala Biro Umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung. 

 

Kegiatan yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data dokumentasi berupa: 

 

1. Renstra Biro Umum  pada hari Senin-Selasa, 21-22 Oktober 2013 

2. Rekap absensi bulan Januari- Maret 2014, pada hari Jumat, 11 April 2014 

3. Surat Teguran PNS dan kontrak yang tidak apel dari bulan Januari-Maret 

2014, pada hari Jumat, 11 April 2014 

4. Surat Apel bulanan periode Maret 2014, pada hari Jumat, 11 April 2014 

5. Undangan rapat Tim GDN, pada hari Jumat, 11 April 2014 

6. Usulan PNS dan tenaga kontrak mendapat reward periode 2014 dan mohon 

penandatanganan, pada hari Jumat, 11 April 2014 

7. Daftar piket absensi manual pagi dan sore Januari-Februari 2014, pada hari 
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8. Permintaan personil dan pengadapan mutasi sespri Gubernur ke luar dari Biro 

Umum, pada hari Jumat, 11 April 2014 

9. Permintaan personil rolling pegawai untuk menggantikan sespri Gubernur 

yang baru, pada hari Jumat, 11 April 2014 

10. Peraturan Pemerintah RI No 53. Th 2010 tentang Disiplin Pegawai, pada hari  

Minggu, 30 Maret 2014 

11. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

Bebas KKN, pada hari Kamis 01 Mei 2014 

12. Kode Etik Kepemimpinan, Jenis Penghargaan Pegawai, pada hari Rabu, 30 

Mei 2014 

13. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kamis, 01 Mei 2014 

Hasil dokumentasi tersebut selanjutnya disajikan pada Bab IV dan Bab VTesis ini.  

 

C. Tehnik Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut:  

1. Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun 

data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karana kenyataannya bahwa 

data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada 

diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan 

terlupakan. Kegiatan  yang dilakukan adalah pemeriksaan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan hasil penelitian.  

 

Daftar piket absensi manual pagi dan sore Januari-Februari 2014, pada hari 
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penelitian, yaitu penjelasan tentang kualitas kepemimpinan yangDaftar piket 

absensi manual pagi dan sore Januari-Februari 2014, pada hari terlalu panjang 

lebar, penjelasan tentang kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan 

 dengan pertanyaan yang diajukan. 

2. Interpretasi data, pada tahap ini peneliti memberikan interprestasi 

ataupenjabaran berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. 

Kegiatan yang dilakukan adalah menguraikan jawaban informan dalam bentuk 

deskripsi kalimat sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Data yang dipakai 

adalah data yang dianggap benar-benar sesuai dengan fokus penelitian, yaitu 

Kualitas Kepemimpinan Pada Kinerja Pegawai di Biro Umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung. 

 

D. Analisis Data  
 
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif ini menggunakan 

analisis data secara induktif, dengan beberapa alasan. Pertama, proses induktif 

lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan sebagaimana yang terdapat dalam 

realita. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat lingkungan peneliti menjadi 

eksplisit serta dapat dikembangkan. Ketiga, analisis induktif lebih 

dapatmenguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan 

tentangdapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.  

Selain analisis data di atas,Moloeng (2000:15-20) juga menggunakannya dalam 

penelitian kualitatif yangdiberi nama analisis model interaktif, dengan tiga 

prosedur, yaitu:  
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1) Reduksi Data  

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

padapenyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data ”kasar” yangmuncul 

dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir secara lengkap 

tersusun. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan 

merangkum data dari hasil wawancara dan dokmentasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian ini. Data yang direduksi adalah jawaban yang sesuai dengan fokus 

penelitian, yaitu Kinerja Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. 

2) Penyajian Data  

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data dapat dipahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik 

kesimpulan.  

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan tabel, 

bagan (chart) dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan 

demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang 

tepat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang kondisiBiro 
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Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung seperti struktur organisasi, renstra, 

lakip, dan database lainya tentang potensi Provinsi Lampung secara umum. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap display data adalah menyajikan data secara 

naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat disajikan  

pada Bab V Tesis ini. 

3)Menarik Kesimpulan/Verifikasi  

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan 

pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti 

mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan 

kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

”kesempatan inter subjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya). Verifikasi 

dalam penelitian dilakukan secara kontinyu sepanjang penelitian oleh penelitiyang 

dimaksud untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang 

dikumpulkan dengan mencari tema. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap 

verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil penelitian, sebagaimana disajikan pada Bab VI Tesis ini. 

 

 

 

 

 

 
 


